LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
- Họ và tên:

Lê Thị Thương

Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh:

1972

Nơi sinh: Nghệ An

- Quê quán: Nghệ An
- Học vị: Thạc sĩ
- Chức vụ:
- Đơn vị công tác: khoa Kinh tế quốc tế
- Địa chỉ liên lạc:
- Email: thuonglt@buh.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
- Hệ đào tạo: Chính quy
- Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
- Ngành học: Địa lý kinh tế
- Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1994

2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Địa lý kinh tế du lịch

Năm cấp bằng: 1998

- Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh
III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Từ …đến
Quá trình công tác Lĩnh v ực chuyên môn
Nơi công tác
1994 - 1997
Quy hoạch phát Quy hoạch phát triển Viện nghiên cứu phát
triển du lịch
du lịch
triển du lịch
1999 - Nay
Giảng viên
Giảng dạy địa lý Trường Đại học Ngân
kinh tế, kinh tế phát hàng TP.HCM
triển, kinh tế vi mô

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Stt
Tên đề tài
Tham gia
1

Đề án quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch huyện đảo Phú Quốc đến
2010.

2. Các công trình khoa học đã công b ố:
Stt
Tên công trình
1

Cộng tác thu
thập và xử lý
số liệu
Mức độ
tham gia

Cấp
Viện

Năm nghiệm
thu
1997

Nơi công bố

Năm công
bố

2
3
4
5

3. Sách tham khảo, giáo trình
Stt
Tên sách
1

Tóm tắt lý thuyết – câu hỏi – bài tập
kinh tế học vi mô

Mức độ
tham gia
Thành
viên biên
soạn

Nơi xuất bản

Năm xuất
bản
2015

2
3

4. Hướng dẫn Sau đại học
1. Số lượng học viên cao học hướng dẫn thành công: ...............................................................
2. Số lượng nghiên cứu sinh hướng dẫn thành công: ...............................................................
5. Hướng nghiên cứu
- kinh tế học ( kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô, kinh tế học phát triển…)
- ……………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………..

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2015
Xác nhận của cơ quan

Người khai ký tên
Lê Thị Thương.

